СЪВЕТ НА ЕВРОПА
КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ
Резолюция Res(2004)3
на Комитета на министрите относно решения, в които да се посочват
основни системни проблеми
(приета от Комитета на министрите на 12 май 2004 г. на неговата 114-та
сесия)
Комитетът на министрите, съгласно условията на Член 15.b от Статута на
Съвета на Европа,
Като взе предвид, че целта на Съвета на Европа е постигането на по-голямо
единство на неговите членове, и че един от най-важните начини за
осъществяването на тази цел е подкрепата и по-пълното реализиране на
правата на човека и основните свободи;
Като потвърждава убеждението си, че Конвенцията за защита правата на
човека и основните свободи (наричана по-нататък в текста “Конвенцията”)
трябва да остане основната изходна точка по проблемите на защитата на
правата на човека в Европа и припомняйки ангажимента си да предприема
мерки за гарантирането на дългосрочната ефективност на установената от
Конвенцията система за контрол;
Като припомня субсидиарния характер на надзорния механизъм, въведен от
Конвенцията, което в съответствие с нейния Член 1 означава, че гарантираните
от Конвенцията права и свободи следва да бъдат защитени на първо място на
национално равнище и прилагани от националните власти;
Като приветства в тази връзка обстоятелството, че понастоящем Конвенцията
се е превърнала в неразделна част от вътрешната правна уредба на всички
държави-членки;
Като припомня, че съгласно член 46 на Конвенцията, Високодоговарящите
страни се задължават да изпълняват окончателното решение на Европейския
съд по правата на човека (наричан по-нататък в текста „Съдът”) по всяко дело,
по което те са страна и че окончателното решение на Съда се изпраща на
Комитета на министрите, който следи за неговото изпълнение;
Като подчертава готовността да помага на съответната държава да определи
основните проблеми и необходимите мерки за изпълнение;
Като счита, че изпълнението на решенията би било улеснено ако системният
проблем бъде идентифициран още в решението на Съда;
Като взе предвид становището на Съда по този въпрос, представено на
сесията на Комитета на министрите на 7 ноември 2002 г.;

Приканва Съда:
І. доколкото е възможно, в своите решения, с които констатира нарушение на
Конвенцията, да посочва какво той счита за основен системен проблем и
корените на този проблем, по-специално когато е вероятно той да доведе до
многобройни жалби, за да помогне на държавите да намерят подходящо
решение, а на Комитета на министрите да следи за изпълнението на
решенията;
ІІ. специално да уведомява не само заинтересованата държава и Комитета на
министрите за всяко решение, съдържащо признаци за съществуването на
системен проблем и корените на този проблем, а също така и
Парламентарната асамблея, генералния секретар на Съвета на Европа и
комисаря по правата на човека на Съвета на Европа и да подчертава
основните моменти от тези присъди по подходящ начин в базата данни на
Съда.
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